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УТИЦАЈ МОРФОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА  
НА РЕЗУЛТАТЕ ЕКСПЛОЗИВНЕ СНАГЕ КОД УЧЕНИКА  

РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 
 

Сажетак: Истраживање је извршено са циљем утврђивања утицаја 
морфолошких карактеристика на критеријумске варијабле експлозивне снаге 
ради формирања што рационалнијих процедура приликом дијагностицирања и 
програмирања садржаја за оптималан развој оних антропометријских варија-
бли које на посредан или непосредан начин највише доприносе развоју експлозивне 
снаге код ученика основних школа. Узорак испитаника чинило је 38 ученика раз-
редне наставе у Нишу, узраста 9 и 10 година. Примењен је систем од девет 
варијабли, од чега шест морфолошких (предикторски систем) и три моторичке 
варијабле експлозивне снаге (критеријумски систем). За процену предикторских 
морфолошких карактеристика волуминозности тела примењене су варијабле: 
1. телесна маса (АМАС), 2. обим подлактице (АОПЛ), 3. обим надлактице 
(АОНЛ), 4. обим натколенице (АОНК), 5. обим потколенице (АОПК) и 6. обим 
грудног коша (АОГК). Предложени модел узорка антропометријских мера за 
процену морфолошких димензија узет је на основу препорука Интернационалог 
биолошког програма (ИМП). За процену критеријумских моторичких способно-
сти експлозивне снаге примењене су варијабле: 1. скок удаљ из места (МСДМ), 
2. троскок из места, 3. бацање лоптице удаљ (МБЛП). Метријске карактери-
стике ових тестова проверене су у истраживању Курелића и сарадника (1975). 
С обзиром на величину коефицијента регресионе анализе и заједничке варијансе 
морфолошких карактеристика волуминозности тела и постигнутих резултата у 
варијаблама експлозивне снаге (скок удаљ из места, троскок из места и бацање 
лоптице удаљ), може се закључити да је на мултиваријантном нивоу утврђен 
статистички значајан утицај предикторског система на резултате критеријума. 

 
Кључне речи: ученици разредне наставе, морфолошке карактери-

стике, експлозивна снага, регресиона анализа. 

 
 

Увод 

У подручју антрополошког статуса деце узраста од 9-10 година (3. 
и 4. разред основне школе), поред истраживања структуре појединих про-
стора и њихових сегмената (Фратрић, 2006; Аслани, 2007), последњих 
година веома су актуелни проблеми утврђивања каноничких релација и 
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регресионих анализа између појединачних димензија морфолошких карак-
теристика и моторичких способности (Курелић и сар, 1975; Станковић, 
2001; Антеколовић, Жуфар и Хофман, 2003; Вишњић и сар, 2004; Антов, 
2011), не само зато што су до сада недовољно истраживани, већ зато што 
постоје веома изражене различитости код полова и узраста.  

Утврђено је да морфолошке карактеристике имају знатан утицај на 

ефикасност спортиста у било којој дисциплини, па се тим истраживањима 

покушао дати одговор на то које су антропометријске димензије значајне 

за један, а које за други спорт, односно какво је њихово рангирање по 

важности у појединој спортској грани.  

Свака нова сазнања из овог подручја, утврђена научним методама 

и потврђена у пракси, представљају корак напред бољем и ефикаснијем 

раду са млађим узрастом. Сазнања утврђена научним методама помажу 

наставницима и тренерима у проналажењу одговарајућих облика рада. 

Она омогућавају да потенцијални млади спортисти максимално рациона-

лизују време проведено у тренингу, чиме се повећава ефикасност тренин-

га. Према томе, нова сазнања, поред теоријских, добијају и практичну 

вредност, што управо преставља прави циљ сваког научног рада, који се 

огледа у томе да се прикупљена сазнања искористе у пракси (Матковић, 

1984; Милановић, 2007).  

Утврђивање регресионе анализе морфолошких карактеристика са 

постигнутим резултатима варијабли експлозивне снаге представља основ-

ни и још увек веома актуелан практичан и теоријски проблем, који је од 

великог значаја, пре свега због могућности формирања рационалних про-

цедура за оптималну оријентацију и селекцију младих спортиста, планира-

ње, контролу и програмирање тренинга, као и за ефикасно праћење развоја 

релевантних антрополошких карактеристика (Хошек- Момировић, 1981; 

Милановић, 2007; Мишигој-Дураковић, 2008; Станојевић, 2009). 

Циљ истраживања је утврђивање утицаја морфолошких карактери-

стика на критеријумске варијабле експлозивне снаге ради формирања што 

рационалнијих процедура приликом дијагностицирања и програмирања 

садржаја за оптималан развој оних антропометријских варијабли које на 

посредан или непосредан начин највише доприносе развоју експлозивне 

снаге код ученика основних школа. 

 

Методе 

На узорку од 38 испитаника, ученика разредне наставе, узраста 9 и 

10 година, примењен је систем од девет варијабли – од тога шест морфо-

лошких (као предикторски систем) и три моторичке варијабле експлозивне 

снаге (као критеријумски систем).  

За процену предикторских морфолошких карактеристика волуми-

нозности тела примењене су варијабле: 1. телесна маса (АМАС), 2. обим 

подлактице (АОПЛ), 3. обим надлактице (АОНЛ), 4. обим натколенице 

(АОНК), 5. обим потколенице (АОПК) и 6. обим грудног коша (АОГК). 
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Предложени модел узорка антропометријских мера за процену морфоло-

шких димензија узет је на основу препорука Интернационалог биолошког 

програма (ИБП). 

За процену критеријумских моторичких способности експлозивне 

снаге примењене су варијабле: 1. скок удаљ са места (МСДМ), 2. троскок 

из места и 3. бацање лоптице удаљ (МБЛП). Метријске карактеристике 

ових тестова проверене су у истраживању Курелића и сарадника (1975).  

Утицај морфолошких карактеристика (као система предикторских 

варијабли) на критеријумске варијабле експлозивне снаге израчунат је 

регресионом анализом. 
 

Резултати 

Табела 1. Основни статистички параметри  

за процену морфолошких карактеристика испитаника 
 

Вар. Н 
Ср. 

вред. 

 

Мин. Макс. 
Стд. 

дев 

 

Ко-

еф.нагн. 

наг 

 

Коеф. 

спљош. 

АМАС 38 51.62 46.00 56.00 20.05 0.091 2.233 

АОПЛ 38 21.84 18.00 26.00 13.07 0.104 -1.343 

АОНЛ 38 24.43 21.00 29.00 14.84 0.098 2.253 

АОНК 38 42.95 37.00 47.00 11.51 0.380 -2.229 

АОПК 38 31.58 27.00 38.00 16.59 0.310 1.643 

АОГК 38 32.46 28.00 42.00 13.83 0.415 2.134 

Легенда: средња вредност (Ср.вред.), минимум (Мин), максимум (Макс),  

стандардна девијација (Стд. дев), коефицијент нагнутости (Коеф.нагн),  

коефицијент спљоштености (Коеф.спљош.) 
 

Табела 2. Основни статистички параметри  

за процену експлозивне снаге испитаника 
 

Вар. Н 
Ср. 

вред. 
Мин. Макс. Стд.дев. Коеф.нагн. Коеф.спљош. 

МСДМ 38 135.34 120.00 182.00  4.18 0.287 2.285 

МТРС 38 395.75 340.00 430.00 2.81 0.389 1.857 

МБЛП 38 31.53 24.00 38.00 3.62 0.182 2.05 

Легенда: средња вредност (Ср.вред.), минимум (Мин), максимум (Маx),  

стандардна девијација (Стд. дев), коефицијент нагнутости (Коеф.нагн),  

коефицијент спљоштености (Коеф.спљош.) 
 

Приказани резултати у табелама 1 и 2 у простору морфолошких 

карактеристика и експлозивне снаге ученика, показују да ни код једне вари-

јабле нема значајних одступања резултата од нормалне дистрибуције, с 

обзиром да вредности коефицијента нагнутости не прелазе 1.00. Резултати 

коефицијента спљоштености крећу се испод нормалне вредности дистрибу-

ције 2.75, што чини дистрибуцију платикуричном или расплинутом. 
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Табела 3. Регресиона анализа утицаја морфолошких карактеристика  

на резултате у тесту скок удаљ из места на мултиваријантном нивоу 
 

РО ДЕЛТА Ф-тест П 
.61 .48 8.43 .000 

Легенда: коефицијент мултипле корелације (РО),  

коефицијент детерминације (ДЕЛТА), Ф-тест (Ф-тест), значајност (П) 
 

На основу вредности коефицијената мултипле корелације 

(РО=.61), приказаног у табели 3, може се констатовати да морфолошке 

карактеристике (као предикторски систем) на мултиваријантном нивоу, 

статистички значајно објашњавају (П=.000) постигнуте резултате у скоку 

удаљ из места (МСДМ). 

Коефицијент детерминације предикторске варијабле (ДЕЛТА) и 

систем моторичких варијабли експлозивне снаге имају 48% заједничких 

релација. Осталих 52% заједничког варијабилитета у објашњавању крите-

ријумске варијабле садрже се у другим димензијама антрополошког про-

стора које нису биле предмет истраживања у овом раду.  
 

Табела 4. Регресиона анализа предикторског система морфолошких варијабли  

на резултате у критеријумској варијабли скок удаљ из места (МСДМ)  

на униваријантном нивоу. 
 

Вар. Р Парт-Р (Бета) П (Бета) 

АМАС -0.27 -0.25 3.94 .000 

АОНЛ -0.56 -0.57 5.05 .000 

АОГК 0.15 0.18 -1.43 .105 

АОПЛ 0.25 0.28 1.24 .227 

АОНК 0.18 0.19 4.24 .000 

АОПК -0.17 -0.15 3.82 .000 

Легенда: коефицијент корелације (Р), парцијална корелација (Парт-Р),  

регресиони коефицијент (Бета), значајност П (Бета) 
 

Резултати парцијалних регресионих коефицијената (Бета) и њихова 

значајност П (Бета) на униваријантном нивоу (табела 4), указују да стати-

стички значајне релације са критеријумском варијаблом скок удаљ из 

места имају предикторске варијабле: маса тела (АМАС .000), обим надлак-

тице (АОНЛ .000), обим натколенице (АОНК .000) и обим потколенице. 

Остале варијабле (обим грудног коша АОГК и обим подлактице АОПЛ) 

немају статистички значајан утицај. 
 

Табела 5. Регресиона анализа утицаја морфолошких карактеристика  

на резултате у тесту троскок из места на мултиваријантном нивоу 
 

РО ДЕЛТА Ф-тест П 

.76 .58 10.74 .000 

Легенда: коефицијент мултипле корелације (РО),  

коефицијент детерминације (ДЕЛТА), Ф-тест (Ф-тест), значајност (П) 
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На основу вредности коефицијената мултипле корелације (РО=.76), 

приказаних у табели 5, може се констатовати да морфолошке карактери-

стике (као предикторски систем) на мултиваријантном нивоу, статистички 

значајно утичу (П=.000) на постигнуте резултате у троскоку из места 

(МТРСК). 

Коефицијент детерминације предикторске варијабле (ДЕЛТА.58) и 

систем моторичких варијабли имају 58% заједничких релација. Осталих 

42% заједничког варијабилитета у објашњавању критеријумске варијабле 

садрже се у другим димензијама антрополошког простора које нису биле 

предмет истраживања у овом раду. 

 
Табела 6. Регресиона анализа предикторског система 

морфолошких карактеристика на резултате у критеријумској варијабли троскок  

из места (МТРС) на униваријантном нивоу 
 

ВАРИЈАБЛЕ Р Парт-Р (Бета) П(Бета) 

АМАС -0.13 -0.12 5.52 .000 

АОНЛ -0.17 -0.15 4.68 .000 

АОГК 0.15 0.11 1.14 .122 

АОПЛ -0.44 -0.44 1.77 .158 

АОНК 0.45 0.45 3.96 .000 

АОПК 0.45 0.45 -4.55 .000 
Легенда: коефицијент корелације (Р), парцијална корелација (Парт-Р), регресиони 

коефицијент (Бета), значајност П (Бета) 

 

Резултати парцијалних регресионих коефицијената (Бета) и њихо-

ва значајност П (Бета) на униваријантном нивоу (табела 6), показују да 

статистички значајне релације са критеријумском варијаблом троскок 

удаљ из места имају предикторске варијабле: маса тела (АМАС .000), 

обим надлактице (АОНЛ .000), обим натколенице (АОНК .000) и обим 

потколенице (АОПК .000). Остале варијабле (обим грудног коша АОГК и 

обим подлактице АОПЛ) немају статистички значајан утицај. 

 
Табела 7. Регресиона анализа предикторског система морфолошких карактери-

стика на резултате теста бацање лоптице удаљ на мултиваријантном нивоу 
 

РО ДЕЛТА Ф-тест П 

.57 .46 7.84 .000 

Легенда: коефицијент мултипле корелације (РО),  

коефицијент детерминације (ДЕЛТА), Ф-тест (Ф-тест), значајност (П) 

 

На основу вредности коефицијента мултипле корелације (РО=.57) у 

табели 7, може се констатовати да морфолошке карактеристике (као предик-

торски систем) на мултиваријантном нивоу статистички значајно објашња-

вају (П=.000) постигнуте резултате у тесту бацање лоптице удаљ (МБЛП). 
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Коефицијент детерминације предикторских варијабли (ДЕЛТА) и 
резултата у тесту бацање лоптице удаљ имају 46% заједничких релација. 
Осталих 54% заједничког варијаблитета у објашњавању критеријумске 
варијабле садрже се у другим димензијама антрополошког простора које 
нису биле предмет истраживања у овом раду. 

 
Табела 8. Регресиона анализа предикторског система морфолошких варијабли  

и бацање лоптице удаљ (МБЛП) 
 

ВАРИЈАБЛЕ Р Парт-Р (Бета) П(Бета) 

АМАС -0.12 -0.15 5.43 .000 

АОНЛ -0.16 -0.13 4.52 .000 

АОГК 0.14 0.16 3.96 .000 

АОПЛ -0.48 -0.48 1.39 .160 

АОНК 0.42 0.44 1.12 140 

АОПК 0.45 0.42 -4.51 .000 
Легенда: коефицијент корелације (Р), парцијална корелација (Парт-Р),  

регресиони коефицијент (Бета), значајност П (Бета) 
 

Резултати парцијалних регресионих коефицијената (Бета) и њихо-
ва значајност П (Бета) на униваријантном нивоу (табела 8), указују на то 
да статистички значајне релације са критеријумском варијаблом бацање 
лоптице удаљ имају предикторске варијабле: маса тела (АМАС .000), обим 
надлактице (АОНЛ .000), обим грудног коша (АОГК) и обим потколенице 
обим натколенице (АОНК .000). Остале варијабле (обим подлактице 
АОПЛ и обим натколенице АОНК) немају статистички значајан утицај. 

 
Дискусија и закључак 

Истраживање са циљем утврђивања утицаја система морфолошких 
карактеристика волуминозности тела на резултате експлозивне снаге, 
спроведено је на узорку од 38 испитаника, ученика разредне наставе, ста-
рости 9 и 10 година.  

Простор морфолошких карактеристика процењен је на основу 
добијених резултата шест тестова волуминозности тела: телесна маса 
(АМАС), обим подлактице (АОПЛ), обим надлактице (АОНЛ), обим нат-
коленице (АОНК), обим потколенице (АОПК) и обим грудног коша 
(АОГК), док је експлозивна снага тестирана са три варијабле: скок удаљ са 
места (МСДМ), троскок из места и бацање лоптице у даљ (МБЛП). Утицај 
мерних инструмената морфолошких карактеристика на процену експло-
зивне снаге утврђен је помоћу регресионе анализе. 

Вредности регресионе анализе упућују на значајан утицај приме-
њених варијабли волуминозности тела на резултате експлозивне снаге. Из 
структуре морфолошких карактеристика видљиво је да на моторичке 
активности експлозивног карактера (скок удаљ из места, троскок из места 
и бацање лоптице удаљ) статистички значајан утицај има цео сет антропо-
метријских мера волуминозности и масе тела на мултиваријантном нивоу.  
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Простор морфолошких карактеристика процењен је на основу 
добијених резултата шест тестова: телесна маса (АМАС), обим подлакти-
це (АОПЛ), обим надлактице (АОНЛ), обим натколенице (АОНК), обим 
потколенице (АОПК) и обим грудног коша (АОГК), док је експлозивна 
снага третирана са три варијабле: скок удаљ са места (МСДМ), троскок из 
места и бацање лоптице удаљ (МБЛП). 

На униваријантном нивоу, на основу регресионих коефицијената, 
статистички значајне пројекције на резултате скока удаљ из места и тро-
скока из места показују маса тела (АМАС), обим надлактице (АОНЛ), 
обим потколенице (АОПК) и обим надколенице (АОНК), док на резултате 
бацања лоптице удаљ, поред масе тела, обима надлактице, обима потколе-
нице, статистички значајно утиче и обим грудног коша (АОГК). 

На основу приказане мултиваријантне и униваријантне значајности 
може се претпоставити да мишићна маса димензије волуминозности тела 
има великим делом значајне пројекције на резултате експлозивне снаге.  

Према показатељима регресионе анализе, утврђено је да резултати 
у тестовима експлозивне снаге, које су ученици постигли у скоку удаљ из 
места, троскоку из места и бацања лоптице удаљ, зависе од примењених 
параметара морфолошких карактеристика. Због тога би било потребно код 
деце овог узраста посебну пажњу посветити развоју мускулатуре, јер она 
омогућује извођење оних типова активности које су од примарног значаја 
за развој експлозивне снаге. 
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INFLUENCE OF MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS  
ON THE EXPLOSIVE STRENGTH RESULTS  
OF GENERAL CLASS TEACHING PUPILS1 

 

Summary: The research was carried out with a purpose to determine an influ-
ence of morphological characteristics on criterion variables of explosive strength due to 
forming of more rational procedures during diagnosis and programming of a content 
for the optimal development of those anthropometric variables, which on an indirect or 
a direct way contribute to the development of explosive strength of the elementary 
school pupils. The examinees sample consisted of 38 general class teaching pupils from 
Niš, aged between 9 and 10. A system of nine variables was applied, six morphological 
ones (predictor system) and three motoric variables of explosive strength (criterion 
system). For assessment of predictor morphological charasteristics of body volumino-
sity the following variables were applied: 1. body mass (AMAS), 2. forearm circumfe-
rence (AOPL), 3. upper arm circumference (AONL), 4. thigh circumference (AONK), 5. 
lower leg circumference (AOPK), and 6. chest circumference (AOGK). Proposed sam-
ple model of anthropometric measures for assessment of morphological dimensions was 
taken based on the reccomendations of the International Biological Program (IBP). For 
the assessment of criterion motoric abilities of explosive strength, the following varia-
bles were applied: 1. standing long jump (MSDM), 2. standing triple jump 3. ball thro-
wing (MBLP). Metric characteristics of these tests were checked on based on the rese-
arch of Kurelić & co. (1975). Taking into account the value of regression analysis coef-
ficient and mutual variance of morphological characteristics of body voluminosity and 
achieved results in the explosive strength variables (standing long jump, standing triple 
jump and ball throwing) a conclusion can be made that on the multivariate level a sig-
nificant influence of predictor system on the criterion results was established. 

 

Key words: general class teaching pupils, morphological characteristics, 
explosive strength, regression analysis. 
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